
SLOVÁCI NA WTT FEEDER OTOČEC: DVAKRÁT 
SEMIFINÁLE, RAZ ŠTVRŤFINÁLE 

 
 
Po semifinálovej deblovej účasti Barbory Balážovej na WTT Contender v peruánskej 
Lime sa slovenskí stolnotenisoví reprezentanti presunuli do Slovinska, kde nadviazali 
na tento úspech ďalšími dvoma prienikmi medzi najlepšiu štvorku. V meste Otočec, 
kde sa hral počas minulého týždňa turnaj nižšej kategórie WTT Feeder, to opäť 
dokázali v deblových súťažiach. Znova v tom mala prsty slovenská ženská jednotka 
Barbora Balážová, ktorá sa do semifinále prebojovala po boku svojich spoluhráčov vo 
štvorhrách. 

 
Foto: WTT. J. Zelinka, N. Puchovanová a tréner P. Šereda 
 
V miešanej štvorhre sa predstavili dva slovenské páry v hlavnej súťaži. Jakub Zelinka 
s Nikoletou Puchovanovou vďaka obratu z 0:2 na 3:2 na sety proti waleskému páru 
postúpili do štvrťfinále proti Ľubomírovi Pištejovi s Barborou Balážovou, ktorým 
podľahli 1:3. Elitnej slovenskej dvojici sa potom už nepodarilo prejsť cez kórejské duo 
Čcho Dä-seong, Kim Na-jeong a po prehre 0:3 skončila pred bránami finále. 
 



Balážová si s Češkou Hanou Matelovou zopakovali z Limy semifinále štvorhry žien, 
keď prešli cez kórejské a čínske súperky a ich snahu o finále zmarili až Doo Hoi Kem 
s Ču Čcheng-ču z Hongkongu, s ktorým prehrali 2:3 na sety. Nikoleta Puchovanová s 
Dašou Šinkarovou prehrali v 1. kole s Číňankami 0:3, ktoré ich zdolali aj vo finále 
kvalifikácie. Pomstili ich Balážová s Matelovou, keď nad Kchuaj Man, Čchen I vyhrali 
v 2. kole 3:1. Tatiana Kukuľková s Emou Labošovou sa lúčili už v 1. kole v súboji s 
neskoršími semifinalistkami z Hongkongu. 
 
 

 
 
Foto: WTT. B. Balážová, Ľ. Pištej 
 
V mužskej štvorhre Ľubomír Pištej s Aleksandarom Karakaševičom po postupe z 
kvalifikácie nestačili v 1. kole hlavného "pavúka" na súperov z Hongkongu (0:3). 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Vďaka dvom semifinálovým účastiam to nebolo v našom podaní zlé, ale mohlo 
to dopadnúť aj lepšie. Teší ma najmä, že zintenzívnenie spolupráce s českou 
stranou so zameraním na štvorhru sa už prejavilo. Bolo to vidieť aj na hre 
Balážovej s Matelovou. Pochvaľoval si to aj český tréner, ktorý býva často 
kritický. Teraz mala ich hra vo štvorhre hlavu i pätu a súhru z tréningu dokázali 
preniesť do zápasov na turnaji, kde bolo ich účinkovanie úspešné. A to mohli 
prejsť aj cez semifinále," začal svoje hodnotenie reprezentačný tréner Jaromír  
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Truksa, ktorého v mixe potešili dva páry. "Pištej s Balážovou zvládli podľa 
očakávania dve kolá, potom ich zastavili Kórejčania, ktorí predtým vyradili prvý 
nasadených Hongkončanov. Naši prvý i tretí prehrali len tesne. Nebolo to zlé, ale 
viem si predstaviť aj lepší výkon. Zelinka s Puchovanovou otočili zlepšeným 
výkonom vývoj duelu 1. kola a potom uhrali set proti Pištejovi s Balážovou, 
ktorým nedarovali postup zadarmo. Bolo to dobré a potvrdili, že aj na ME "21" 
boli v najlepšej osmičke." 
 
Vo dvojhrách bolo stropom Slovákov osemfinále. O najlepší výsledok zo zástupcov SR 
sa postarala Balážová, ktorá stroskotala na tretej súperke. Ki Ha-jeong z Kórejskej 
republiky, ktorá v 1. kole vyradila Dašu Šinkarovú, podľahla v osemfinálovom súboji 
0:4. Nikoleta Puchovanová si v slovenskom derby poradila s Emou Labošovou 4:1 a  



následne nestačila na Poľku Nataliu Bajorovú (1:4). Tatiana Kukuľková skončila už v 
1. kole. V singlovej súťaži mužov Pištej po výhre v 1. kole prehral v "tridsaťdvojke" s 
Alamianom z Iránu (1:4). Jakub Zelinka sa prebojoval do finále kvalifikácie. 
 
"Baša sa dostala medzi 16 najlepších, držala si vysoký štandard. Po Češke 
Tomanovskej vyradila v 2. kole nebezpečnú Indku Mukherjeeovú, ktorej konečne 
dorazila batožina a už mohla hrať so svojou raketou, na ktorej má na forhende 
´trávu´. Je to veľmi nepríjemná hráčka, ale moja zverenka to zvládla. Žiaľ, 
následne jej zápas proti papierovo hrateľnej Kórejčanke nevyšiel. Za zmienku 
stojí zaslúžené víťazstvo Niky Puchovanovej nad Emou Labošovou, ktorá 
nebola vo svojej koži. Ľubo Pištej si splnil povinnosť proti Rakúšanovi 
Serdaroglovi, ale potom narazil na Iránca, ktorý bol lepší. Kvalitne podával, bol 
dostatočne rýchly i istý v hre, mal dobrú obranu a dokázal prejsť do protiútoku. 
Jakub Zelinka ako jediný zostal pred bránami hlavnej súťaže. Navyše, mal 
smolu, keďže po prehre vo finále kvalifikácie nemal šťastie ani pri žrebe ´lucky 
losera´," dodal Truksa. 
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V Bratislave, 27.06.2022, Ľuboš Bogdányi 
 


